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Voorwoord
Met veel plezier en genoegen
presenteren wij u het jubileumnummer van ons ledenblad de
VincenPaul.
Het is een bijzondere uitgave
geworden. Niet alleen omdat
er veel nieuwe initiatieven in toegelicht worden, maar met name
omdat wij dit jaar een bijzonder
jubileum vieren: het 200e geboortejaar van Frederic Ozanam, de
grondlegger van de Vincentiusvereniging.

Om uw geheugen nog even op te frissen:
Frédéric Ozanam stichtte op 23 april 1833
twintig jaar oud, samen met Emmanuel
Bailly en vijf bevriende studenten van de
Sorbonne in Parijs de Conférence de
Charité. De studenten zagen in dat met
praten alleen de wereld niet kon worden
verbeterd. Ze bezochten in armoede verkerende gezinnen, gingen op zoek naar
hulpbehoevende zieken en bejaarden,
hielpen waar nodig, zowel in de steden als
op het platteland. Al spoedig kwamen er
meer mensen bij en kon de hulp op grotere
schaal georganiseerd worden en was de
basis voor de vereniging gelegd. Binnen
het bestek van 10 jaar had de Vincentiusvereniging voet aan de grond gekregen in
andere Europese landen zoals Italië,
Spanje, Portugal, Duitsland, Ierland en
België.

De eerste conferentie van de Vincentiusvereniging Nederland werd op 10 februari
1846 opgericht in de sacristie van de kerk
in de Oude Molstraat in Den Haag.
Op 4 maart werd deze conferentie onder
de naam Onze Lieve Vrouw ingelijfd bij de
Algemene Raad in Parijs. Intussen was
de vereniging in nagenoeg alle Europese
landen opgekomen. Na Europa werd de
vereniging 'geëxporteerd' naar LatijnsAmerika, Canada, de Verenigde Staten,
Azië, Oceanië en Afrika.
Over de oorsprong van de Vincentiusvereniging kunt u meer lezen op
www.vincentiusvereniging.nl/geschiedenis.php.
Wij wensen u veel leesplezier met deze
editie van de VincenPaul!
Redactie VincenPaul

Samen goed op weg
Op zaterdag 20 april jl. vierden we
samen de 200e geboortedag van
Frédéric Ozanam (de grondlegger van
de huidige Vincentiusvereniging) met
een grootse happening op het
Brabantse provinciehuis. Daarover
meer elders in deze VincenPaul.
Voorafgaand aan het feestprogramma
werd de ledenvergadering gehouden. In
mijn openingswoord heb ik bewust gekozen voor het thema “De Beker opheffen”
(een bijdrage van Anselm Grun) waarin
gesteld is dat “als we onze levensbeker
stevig in de hand nemen en onze zorgen
en vreugde erkennen, we die beker ook
kunnen heffen in solidariteit met alle mensen. Als we de beker heffen en tegen
elkaar proost of santé zeggen (zoals we
ook op deze feestdag zullen doen), spreken we uit dat we bereid zijn om samen
oprecht naar ons leven te kijken. Op die
manier kunnen we een gemeenschap

worden van mensen die elkaar helpen de
beker leeg te drinken, die elk van ons
gegeven is.”
Een tweetal onderwerpen stond tijdens
de ledenvergadering centraal:
De Jaarrekening
Nadat penningmeester Cees van der
Velden een uiteenzetting over de jaar
cijfers heeft gegeven (die sloot met een
nagenoeg positief resultaat), kwamen er
complimenten – via de afdeling Tilburg uit de zaal voor de transparante werkwijze
van het bestuur. Ook werd een oproep
vanuit de zaal gedaan dat verenigingen
hun eigen jaarrekening ter kennisneming
naar de landelijke vereniging zouden moeten sturen, om daarmee (via het project
meten = weten) inzicht te geven in waar
men mee bezig is. Een onderwerp die het
bestuur uiteraard van harte onderschrijft.
Aandacht voor de btw-problematiek en

het hanteren van het controle-protocol
op lokaal niveau werd nog eens extra
bevestigd. De vergadering verleende met
applaus decharge aan het bestuur.
Het projectondersteuningsplan
t.b.v. fondsenwerving
Douwe Wielinga presenteerde het toegezegde projectondersteuningsplan en
wees daarbij nog eens expliciet op het
feit dat we met deze fondsenwerving
bewust niet in lokale vijvers zullen vissen.
Aansluitend werden de projecten
genoemd waarmee we ter ondersteuning
van lokale speerpunten op nationaal
niveau gelden kunnen gaan werven.
De ledenraad stemde vervolgens in met
de vier speerpunten:
• Ons Welgezinde Fonds waarop
verenigingen een beroep kunnen doen
voor echte armoedevraagstukken;
• Opleidingsondersteuning in projecten
als Leergeld en SchuldHulpMaatje
(waarbij een algemene opleiding –
bijv. door Movisie – voor vrijwilligerswerk ook wordt ondersteund);
• Gelden voor pr en promotie, bekendheid, regiobijeenkomsten;
• SOR-project.
In de loop van dit jaar zal er met behulp
van dit geaccordeerde plan ‘garen op de
klos komen’ en zullen we de resultaten
nader aan u presenteren.
Met Vincentiaanse groet,
Berry Link
Voorzitter VVN
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De 200e verjaardag van de grondlegger van de Vincentiusvereniging is niet ongemerkt voorbij gegaan. In Parijs, waar hij geboren werd is hij herdacht in de kerk
‘Saint Sulpice’. Daar werd door de pianist Ana Vega Toscano een stuk uitgevoerd
van een Spaanse componist en vriend van Frédéric Ozanam.
Op zondagochtend 21 april 2013 werd in het ‘Institut Catholique de Paris a Notre
Dame’ een Hoogmis aan Frédéric opgedragen door de aartsbisschop van Parijs
Cardinaal André 23. Voor meer informatie over de viering in Parijs zie:
http://en.ssvpglobal.org/.

200 jaar Frédéric Oz
feest in binnen- en b
In Nederland werd Frédéric Ozanam
herdacht met een bijzondere bijeenkomst van Vincentiusvereniging
Nederland op zaterdag 20 april in het
Provinciehuis van Noord-Brabant te
’s-Hertogenbosch. Ruim 100 leden en
andere genodigden hebben tussen
11.00 en 16.00 uur kunnen luisteren
naar enkele bijzondere sprekers.
De ochtend startte met een mooie
inleiding van de voorzitter van
Vincentiusvereniging Nederland,
Berry Link. Hij sprak over onze werkwijze: “Geen hulpverlening uit medelijden, maar opkomen voor de medemens. Niet om armen dat te geven
waar ze om vragen, maar juist dat
aan te reiken wat zij werkelijk nodig
hebben: hulp bij het bereiken van
eigen zelfstandigheid. Het gaat om
zorg op maat en daarin ligt de kracht
van de Vincentiusverenigingen
Nederland.” Na Berry Link besprak
Bernard ter Haar, Directeur-Generaal
bij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, het landelijke
beleid ten aanzien van armoede en
toonde zich zeer dankbaar dat er
vrijwilligers organisaties zijn als de
Vincentiusvereniging om de armoede
problematiek aan te pakken. “De overheid is daar gewoon niet zo goed in,”
aldus Ter Haar. Ruud Schouten gaf

als wethouder van ’s-Hertogenbosch
een inleiding over het gemeentelijk
armoedebeleid: hard nodig in een
stad waar 25 % van de bevolking op
de armoedegrens leeft. ‘s-Hertogenbosch kent vele initiatieven op
armoedegebied maar prijst zich zeer
gelukkig met de aanwezigheid van
een organisatie als de Vincentiusvereniging Den Bosch, waar dagelijks
zo’n 250 vrijwilligers actief zijn.
Aansluitend kwamen enkele sprekers
aan het woord die initiatieven hebben
ontplooid die nauw verwant zijn aan
de activiteiten van onze Vincentiusverenigingen, maar daar een geheel
eigen invulling aan hebben gegeven.
Als eerste Daniëlle van Lith van de
Stichting Present. Een organisatie
die een brug slaat tussen mensen
die iets hebben te bieden en mensen
die daarmee geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld een groep vrienden
die het opknappen van een huis van
een ex-verslaafde op zich neemt,
omdat die man een gezin aan het
stichten is en hulp nodig heeft: directe
en praktische hulp. Er zijn al ruim 50
Present stichtingen actief. Voorlopig
voornamelijk boven de rivieren, maar
wie weet?! www.stichtingpresent.nl.

Daarna werden de activiteiten van
‘Exodus’ toegelicht. De lokale Exodusactiviteiten in ‘s-Hertogenbosch door
Tine Hutten, tevens bestuurslid van
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch en nationaal door Henk van
der Beek. Exodus biedt opvang en
ondersteuning aan ex-gedetineerden
en gedetineerden in de laatste fase
van hun straf. Deze (ex-) gedetineer-

zanam,
buitenland
den kunnen terecht in één van de elf
Exodushuizen verspreid in het land
of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van
vrijwilligers buiten de gevangenis,
biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk
hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Henk van der Beek deed
een beroep op vrijwilligers die een
rol willen spelen in het Ouders,
Kinderen en Detentie (OKD) project.
Het OKD maakt het mogelijk voor
gedetineerde ouders en hun kind/
kinderen elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte
in de gevangenis en zo mee te helpen
aan goed contact. www.exodus.nl.
Stichting SchuldHulpMaatje (SHM)
werd uitvoerig toegelicht door Jan
Pape, voorzitter van Vincentius
vereniging Groenlo. VV Groenlo heeft
een eigen variant gemaakt op de
SHM en oogst daarmee veel succes
in Groenlo en omgeving. De samenwerking met de Stichting SHM is
nog steeds optimaal en andere
verenigingen kunnen daar zeker een
voorbeeld aan nemen.
www.schuldhulpmaatje.nl.

ons mee in de werken van barmhartigheid en de rol van de kerken.
Hij maakte ons deelgenoot van een
mooi en succesvol Diaconaal jongerenproject dat in 2002 in Delft is ontstaan: M25 (spreek uit: “Em twentyfive”). Jongeren oefenen de werken
van barmhartigheid en maken
contacten met werelden, waar deze
uitgeoefend worden. In de loop van
een jaar komen alle werken aan bod.
De M25 groep gebruikt haar netwerk
om hen in contact te brengen met
instellingen, waar ze hun handen uit
de mouwen kunnen steken of maatschappelijke stages kunnen lopen.
Inmiddels is de werkvorm van M25groepen in meerdere bisdommen
in opbouw. Lees de volledige inleiding
van Hub Crijns op www.vincentius
vereniging.nl.
Frater Wim Verschuren confronteerde de aanwezigen in het middagprogramma met de ogenschijnlijk
zo bekende begrippen:
• Zien
• Bewogen worden
• In beweging komen

Hub Crijns, onder meer auteur van
het boek ‘Diaconie in Beweging’, nam

vervolg op pagina 4

De aanwezigen kregen van hem vragen voorgelegd die o.a. te maken
hebben met het geheim van Frédéric
Ozanam: “Hoe heeft hij zo’n wereldwijde beweging op gang kunnen
brengen?” Hij was bewogen met
mensen die arm, rechteloos en uitgebuit werden.
Hij ontwikkelde een methode om de
werken van barmhartigheid te doen
en hij nodigt anderen uit om mee te
doen. Herkennen wij ons nog steeds
hierin? En over Barmhartigheid, met
Vincentius als voorbeeld. Het eigene
van de Vincentiusvereniging is niet
wat gedaan wordt, maar de grond
houding van waaruit men met de
mens in nood omgaat. Daarbij is
Vincentius á Paulo het grote voor-

beeld. Hij zei: “Je zorg voor mensen
moet effectief én affectief zijn” en
“De armen dat zijn je meesters.”
En beleven wij dat nog steeds zo?
Wie een mens redt, redt de hele
wereld is een oud gezegde, maar
echt nodig is jezelf te blijven, open te
staan voor nieuwe initiatieven en je
ook te engageren in de projecten van
anderen. Soms moet de vorm worden
open gebroken, maar zonder de pit,
het hart van de Vincentiaanse benadering, te verlaten. Hoe zie jij de toekomst van de Vincentiusvereniging?
Goede vragen, waar veel over gesproken én gediscussieerd werd,
maar ook nog zal worden!
Een mooie en zinvolle dag dankzij de
vele leden die op één van de eerste

mooie lente zaterdagen van april 2013
naar ’s-Hertogenbosch waren gekomen. Dank aan de sprekers en dank
aan de leden. En nu aan het werk met
alle mooie nieuwe ideeën!
De dag is op rijm samengevat door
sneldichteres Dominique Engers.
Haar samenvatting is te vinden
op onze website www.vincentius
vereniging.nl onder ‘nieuws’.
Douwe Wielinga
Projectcoördinator VVN

Gemeentebestuur Schijndel
doet mee aan NL Doet!
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Nederland deed het en Schijndel deed het. En ook het gemeentebestuur deed
het in het kader van NL Doet. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart jl. waren
bestuurders en politici te vinden aan de Europalaan 40 waar zij hand- en spandiensten verleenden bij de vele klussen die gedaan moeten worden in het pand
van de Vincentiusvereniging.
Vrijdagmorgen was er werk aan de
winkel bij de Voedselhulp die hier ook
gevestigd is. “Een goede zaak dat de
politiek nu eens met eigen ogen kon
zien wat hier gebeurt en welke mensen
wij hier helpen,” aldus bestuurslid van
Vincentiusvereniging, Lex Kamp.
“En ook is het goed dat men ziet wat er
allemaal moet gebeuren om de zaak
draaiende te houden en te zorgen dat
alles op tijd klaar staat voor de mensen
die een beroep moeten doen op deze
voorziening.” Hetzelfde gold voor de
“gemeenteploeg” die zaterdag in actie
kwam. Terwijl burgemeester Jetty
Eugster de kassadienst voor haar rekening nam alsof ze nooit anders had

gedaan, werkte de rest van het team
bij het sorteren van de binnengekomen
spullen en het prijzen daarvan. En in het
magazijn werd menig zweetdruppeltje
gelaten bij het sjouwen van de huisraad.
Bij de politici bleek het respect voor de
vrijwilligers, voor zover dat er al niet was,
flink toegenomen. Zij waren duidelijk
onder de indruk geraakt van het werk dat
verzet moet worden voordat de spullen in
de winkel, ’t vinCentje, kunnen worden
aangeboden. En allemaal waren ze het
erover eens dat hun keuze voor de
Vincentiusvereniging tijdens NL Doet
een goede keuze was geweest.
Bron: Schijndels Weekblad 21 maart 2013, tekst van Gerard Buenen

“Ik was arm en gij hebt mij vertroost”
Afsluiting van de India-actie Vincentiusvereniging Nijmegen
Het was feest in India. In het plaatsje Singanagudam is het nieuwe
klooster-activiteitencentrum van
de Paters Lazaristen ingewijd.
Metselaars en schilders waren klaar
en het gebouw werd in gebruik
genomen met een Hl. Mis en een
feestmaaltijd voor alle armen uit
het dorp.
Van deze feestelijke dag is een DVDopname gemaakt. De camera ging
door het gebouw, de huiskamer, de
kapel, de keuken, slaapkamers, tot op
het dak. Pater Sebastian, hij die zijn
mede-lazarist Gerard Verwoerd
financiële ondersteuning hiervoor
durfde te vragen, was steeds in beeld
midden tussen zijn mensen. Hij
straalde van tevredenheid en dankbaarheid. De “Dutch donors” hadden
zijn droom waargemaakt, een voorzieningencentrum/klooster midden
tussen de arme mensen en de mensen
die aids hebben. Zoals Gerard Verwoerd

het een keer in een preek heeft
gezegd: “Het woord is vlees geworden
en het heeft onder ons gewoond.”
Dit ideaal is verwezenlijkt. Een voorbeeld hoe het samenleven onder
mensen zou moeten zijn.
Maar tussen ideaal en werkelijkheid
ligt ook de realiteit: Daarom wordt
een extra gift van € 12.500,- onder
andere besteed aan een hek om het
gebouw heen. En aan een pomp en
een waterzuiveringsinstallatie.
En verkoeling: ventilatoren aan het
plafond.
Deze actie van de Effata-parochie
heeft laten zien dat de Nederlanders
ontwikkelingssamenwerking nog
steeds zien zitten. Kleinschalige
projecten, korte lijnen, direkt contact
met de betrokkenen en duidelijkheid
over de besteding van de financiën
openen de portemonnee. Zoals Pater
Sebastian in zijn dankwoord zegt:

“Het waren de eenvoudige mensen,
geen rijke mensen, die met kleine
bedragen dit bij elkaar hebben
gebracht voor de armen in India.”
Het actiecomite sluit de actie af, de
laatst binnengekomen gelden zullen
worden overgemaakt. En er blijft
genoeg over voor een extra maaltijd
voor de armen. De pannen in de
keuken zijn groot genoeg daarvoor.
Anton van der Meer
Vincentiusvereniging Nijmegen

Wereldwijd zijn er Vincentiusverenigingen met een sterke structuur en organisatie, maar er zijn ook
landen waar de structuur en organisatie minder sterk en zelfs zwak is en landen waar (nog) geen
Vincentiusvereniging actief is. Binnen de internationale vereniging is de afspraak gemaakt dat sterke
landen een belangrijke rol kunnen vervullen bij het verstevigen van de structuur en organisatie van zwakke
verenigingen of het meehelpen oprichten van de Vincentiusvereniging in landen waar de vereniging nog
niet bestaat.

Oprichting Vincentiusvereniging in Suriname
Het project VinPaz (Vincentians for
Peace) is ruim 10 jaar geleden door
de internationale vereniging opgericht. De werkwijze van VinPaz is dat
goed geschoolde Vincentiaanse vrijwilligers een bepaalde periode werkzaam zijn in een ander, meestal
naburig land, om de Vincentianen
daar te helpen bij het oplossen van
hun problemen. Het kan dan gaan om
het opzetten van projecten, het starten van nieuwe conferenties, het
organiseren van een structuur, of het
starten van een Vincentiusvereniging
in een land waar de vereniging nog
niet bestaat.
Vanuit de Vincentiusverening in
Brazilië is het idee ontstaan om mee
te werken aan het oprichten van de
Vincentiusvereniging in Suriname.
In deze voormalige Nederlandse
kolonie is thans geen vereniging aanwezig. Vanuit Nederland willen wij
dit initiatief graag ondersteunen.
Wij doen dat nu al door bijvoorbeeld
materiaal in de Nederlandse taal
beschikbaar te stellen of documenten
in het Nederlands te vertalen.
In maart jl. is al een Vincentiaan uit
Brazilië in Suriname geweest om te
kijken welke mogelijkheden er zijn.
Op basis van zijn ervaringen wordt de
volgende fase van dit VinPaz-project
voorbereid: het selecteren van drie
Vincentianen die gedurende een periode van 10 dagen in Suriname verblijven om vanuit Paramaribo één of
meerdere conferenties te starten.
Dat gebeurt via het organiseren van
bijeenkomsten met vrijwilligers, parochies, geestelijken en andere geïnteresseerden.
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Deze activiteiten brengen uiteraard
kosten met zich mee, zoals de reis- en
verblijfkosten en de kosten van de
bijeenkomsten. Alles gebeurt zo sober
en eenvoudig mogelijk. Deze kosten
worden geraamd op € 9.000,-.
Wij hebben er vertrouwen in dat deze
actie van VinPaz gaat lukken. Twee
jaar geleden hebben verschillende
conferenties uit Nederland bijgedragen aan een vergelijkbaar project in
Bolivia. De vereniging daar was klein
en zwak. Inzet van Vincentiaanse
vrijwilligers uit Brazilië heeft als
resultaat dat Bolivia nu een sterke
hoofdraad heeft en dat in korte tijd
4 nieuwe conferenties zijn gestart,
met uitzicht op verdere uitbreiding.
En drie jaar geleden gebeurde hetzelfde in Nepal, waar vanuit India
het initiatief kwam tot oprichten van
de Vincentiusvereniging in Nepal,

met ondermeer een financiële bij
drage van conferenties in Nederland.
Ook daar met goed gevolg.
Het zou geweldig zijn als wij vanuit
onze vereniging een stevige financiële steun kunnen geven.
Wij doen hierbij dan ook een verzoek
aan u of u een bijdrage wilt leveren
aan dit project: het starten van de
Vincentiusvereniging in Suriname.
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 1332.20.931 t.n.v.
Vincentiusvereniging Nederland,
Rijswijk, o.v.v. ‘Project Suriname.’
Uiteraard ontvangt u van ons het
resultaat van deze actie van VinPaz
in Suriname.
Werkgroep Internationale Projecten
Vincentius Nederland
Alfons ten Velde en Hans Schouten

Opnieuw een nieuw record gevestigd
- opbrengst boekenbeurs Venlo: € 69.000,De 27e boekenbeurs, die begin
januari is gehouden in het
Blerickse Blariacumcollege,
heeft € 69.000,= opgeleverd,
opnieuw een recordopbrengst.
Vorig jaar bracht de boekenbeurs € 67.500,= op. De beurs,
georganiseerd door de Stichting
Boeken Steunen Mensen (van
Rotaryclub Venlo Maas en Peel
en de Vincentiusvereniging
Venlo), werd bezocht door ongeveer 8.000 bezoekers uit NoordLimburg en ver daarbuiten.
In totaal werden ruim 45.000
boeken en een groot aantal
grammofoonplaten en compact
discs verkocht.

Voorzitter Theo van Asten van de boekenbeurs zei in een reactie dat met de
nieuwe record-opbrengst de stijgende lijn van de afgelopen jaren is voortgezet. “Elk jaar opnieuw denken we
dat we het maximum haalbare wel
bereikt hebben, en toch worden we
nog steeds aangenaam verrast door
een nog hogere opbrengst. Op dit
fantastische resultaat hadden we dan
ook niet durven hopen en dat is vooral ook te danken aan de inzet van de
150 betrokken vrijwilligers, aldus
Van Asten.
De opbrengst van de beurs is voor
het grootste deel bestemd voor twee
projecten, met als centrale doelstelling het ondersteunen van kansarme
jeugd. Dit jaar liggen de beide projecten in India: één in Jamhked waar

dankzij de boekenbeurs een kleuterklas en verdere uitbreiding van een
bestaande school kunnen worden
gerealiseerd. Het tweede project
betreft- als voortzetting van het werk
van Pater Schlooz - de uitbreiding van
de Don Bosco Higher Secondary
School in Varadanjanper.
De 28e boekenbeurs vindt plaats van
10 tot en met 12 januari 2014.
Harry van Heijst
Vincentiusvereniging Venlo
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Benefitdiner Eten-Eten groot succes
Het Benefitdiner Eten-Eten in december 2012 heeft in totaal € 5.623,68 opgeleverd voor de lokale voedselbanken in Sint-Oedenrode en Schijndel. De 10
jongeren van World=U Sint-Oedenrode/Schijndel waren verantwoordelijk
voor dit succes. Ruim 100 gasten waren aanwezig in zalencentrum de Beurs in
Sint-Oedenrode voor een heerlijk driegangenmenu en onbeperkt drank.
Het diner werd samengesteld door te
koken met een combinatie van verse
producten en voedsel dat anders
weggegooid zou worden. Tijdens dit
benefietdiner werd het bedrag bekend
gemaakt. Het totale bedrag wordt
geschonken aan de twee lokale voedselbanken in Sint-Oedenrode en
Schijndel.

Het was een sfeervolle avond met muzi
kale begeleiding van de bands Beez en
Sounds Perfect. Dankzij de Beurs, die het
restaurant gratis ter beschikking stelde,
het groot aantal vrijwilligers en vele sponsoren is het een groot succes geworden.
De jongeren van World=U willen dan ook
iedereen graag bedanken voor zijn of haar
bijdrage.
World=U
World=U is een initiatief van de Rabobank,
het Wereld Natuur Fonds en stichting
Nederland in Dialoog. Het motto van
World=U is ‘global issues, local action’.
Bijna een jaar zijn de jongeren van
World=U Sint-Oedenrode/Schijndel,
in samenwerking met Rabobank Sint-
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J a n va n
L iesho u t
Op 12 februari overleed op 72-jarige
leeftijd Jan van Lieshout. Jan was
lange tijd een betrokken en kritisch
lid van Vincentius Tilburg Trouwlaan,
waarvan hij vele jaren voorzitter
was. Hij was bij vele activiteiten
betrokken en als vrijwilliger in de
Parochie Trouwlaan kon er altijd
een beroep op hem worden gedaan.
We gedenken hem in grote
dankbaarheid.

Alsnog een bijdrage?
Bent u enthousiast geworden en wilt
u alsnog een bedrag doneren voor de
lokale voedselbank/voedselhulp?
Kijk op de website voor de mogelijk
heden www.eten-eten.nl.
Marsja Broeksteeg-Putmans
Bestuurslid VVN

Kort nieuws
Sluiting secretariaat in de zomervakantie

Het landelijk secretariaat is gesloten in de week van 5 tot en met
11 augustus 2013.

Aanleveren copij Vincenpaul

Heeft uw vereniging een bijzonder project opgezet of een bijzonder verhaal te
vertellen over iemand die door de vereniging is geholpen? Deel het met ons!
Wie weet staat uw verhaal in de volgende Vincenpaul en inspireert u anderen
hiermee. De volgende Vincenpaul verschijnt in december 2013.

Oproep nieuwsitems website

Organiseert uw vereniging een beurs of is er een ander evenement of
nieuwtje waarvan u graag anderen op de hoogte brengt? Deel het met ons
en wij zorgen ervoor dat het als nieuwsitem op de website wordt geplaatst.

Redactieleden: Marijke Grozema, Kirsten den Dulk, Douwe Wielinga en Marsja Broeksteeg-Putmans
Vincentiusvereniging Nederland • Geestbrugweg 128 • 2281 CS Rijswijk
Tel. : 070 - 380 00 11 • Fax : 070 - 364 79 60 • E-mail: secretariaat@vincentiusvereniging.nl

www.vincentiusvereniging.nl

Oedenrode/Schijndel, bezig geweest
om een actie te organiseren voor de
lokale gemeenschap. Door middel van
een benefietdiner wilden de jongeren
de boodschap overbrengen dat voedseltekort niet alleen plaatsvindt in
derde wereldlanden, maar ook in onze
naaste omgeving. Dagelijks gooien
huishoudens, winkeliers, supermarkten
en groothandels euro’s aan voedsel
weg. Echter is het aantal gezinnen
bij de lokale voedselbanken te SintOedenrode en Schijndel enorm gestegen in de afgelopen jaren.
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